FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
Galileilaan 5/2, B - 1210 Brussel

Tijdelijke toelating
op grond van artikel 55 (1) van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en
gebruiken van biociden

voor het product FORAY ES

De Minister van Leefmilieu,
Gelet op Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van
22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden (BPR), artikel
55 (1) ;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2019 houdende delegatie van handtekening
aan het celhoofd `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de uitvoeringsakten
inzake biociden, artikel 1, b) ;
Gelet op de aanvraag van 1 maart 2021 vanwege de Provincie Antwerpen, Dienst
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Departement Leefmilieu, om een tijdelijke toelating voor
het gebruik van het biocide Foray ES voor de bestrijding van eikenprocessierups
(Thaumetopoea processionea) in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en OostVlaanderen ;
Overwegende dat de irriterende brandharen van de eikenprocessierups, die aanleiding
kunnen geven tot astma, jeuk en rode vlekken bij huidcontact en in sommige gevallen ook
kunnen leiden tot een ernstige allergie of zelfs anafylactische shock, een grote overlast en
gevaar voor de volksgezondheid vormen ;
Overwegende dat vanaf mei 2021 een grote overlast door eikenprocessierups verwacht
wordt ; dat het daarom van groot maatschappelijk belang is dat de overlast op een
milieuverantwoorde maar tevens adequate wijze kan worden uitgevoerd ;
Overwegende dat het in België toegelaten product NeemProtect (toelatingsnummer
BE2019-0041) als alternatief biocide voor bestrijding overwogen werd ; dat de
toepassingsmogelijkheden van dit product in de praktijk evenwel te sterk gelimiteerd zijn om
een effectieve bestrijding mogelijk te maken (bijvoorbeeld langs wegen en lanen gezien de
quasi steeds aanwezige baangrachten die er voor zorgen dat de afstand tot oppervlaktewater die
voorgeschreven wordt niet aangehouden kan worden) ;
Dat NeemProtect derhalve in de feiten, een beperkte oppervlakte uitgezonderd, geen
volwaardig alternatief vormt voor de Foray-producten, die in voorgaande jaren werden
toegepast in het kader van de bestrijding van de processierups ;
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Overwegende dat Foray ES de marktopvolger is van Foray 48 B, dat eveneens Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki, stam ABTS 351, als werkzame stof bevat, en dat in eerdere
bestrijdingscampagnes werd toegelaten, maar dat niet langer wordt geproduceerd en ook niet
langer in België wordt verdeeld ;
Overwegende dat deze werkzame stof goedgekeurd is op Europees niveau in het kader
van het Review Program voor werkzame stoffen in biociden voor toepassing PT 18 ;
Dat Foray ES in Duitsland als producttype 18 toegelaten is onder toelatingsnummer DE0019934-18 ;
Dat de producent van het product (Sumitomo) de concrete intentie heeft laten blijken
om een toelatingsaanvraag in België in te dienen voor het product bij wijze van wederzijdse
erkenning ;
Overwegende het ingediende geïntegreerd bestrijdingsplan ;
Overwegende dat deze maatregel dringend en noodzakelijk is wegens het niet op andere
wijze te bestrijden gevaar voor de volksgezondheid ;

Beslist :
Artikel 1.
Het op de markt brengen en gebruik van het volgende product is toegelaten in het kader van het
geïntegreerd bestrijdingsplan 2021 tegen Thaumetopoea processionea ingediend door de
Provincie Antwerpen, Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Departement Leefmilieu, op
het grondgebied van de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen,
door de lokale overheden :
FORAY ES –
Larvenverdelgend middel bevattende als werkzame stof
Bacillus thuringiensis subsp kurstaki, strain ABTS-351.
Artikel 2.
De restricties en voorwaarden vermeld in de toelatingsakte en in de SPC (Summary of Product
Characteristics) zijn van het product in Duitsland (toelatingsnummer DE-0019934-18) moeten
worden nageleefd.
Daar waar het product NeemProtect (toelatingsnummer BE2019-0041) overeenkomstig de
toelatingsakte en de SPC als biocide voor bestrijding van de eikenprocessierups kan worden
toegepast, dient dit product bij voorkeur te worden toegepast.
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Artikel 3.
Deze tijdelijke toelating ex artikel 55 BPR wordt verleend aan de Provincie Antwerpen, Dienst
Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, Departement Leefmilieu (toelatingshouder) voor een
periode van maximum 180 dagen, en treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Brussel, 30/03/2021

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU
Celhoofd cel biociden - Chef de cellule de la cellule biocides
Lucrèce Louis
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